
Στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2017, περίπου 100 νέοι, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων οργανώσεων νέων 
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν για να ολοκληρώσουν τις 
συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο ενός έργου με τίτλο «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», σχετικά με 
το πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την Ευρώπη και τις απόψεις τους για τα στοιχεία που πρέπει να συνιστούν 
την ευρωπαϊκή αφήγηση. Συγκεντρωμένοι στη φιλόξενη φοιτητική πόλη του Leuven, επικεντρώσαμε την 
Αφήγηση γύρω από τους ακόλουθους τέσσερις βασικούς τομείς συζήτησης: ελεύθερη κυκλοφορία και 
ασφάλεια, συμμετοχή στα κοινά, απασχόληση και Ευρώπη πράσινος πλανήτης.

1. Ελεύθερη κυκλοφορία και ασφάλεια
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κοινότητα αξιών που δημιουργήθηκε ως απάντηση στις καταστροφικές συνέπειες 
δύο παγκόσμιων πολέμων, είχε και πρέπει να συνεχίσει να έχει ως στόχο την προώθηση της ειρήνης και 
της ευημερίας στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Πιστεύουμε ότι, εν μέσω περιφερειακών και διεθνών συγκρούσεων, η ΕΕ θα πρέπει να ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής, προωθώντας ενεργά την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Ομοίως, θα πρέπει 
να λάβει ενεργά μέτρα για την αντιμετώπιση του πολιτικού εξτρεμισμού, την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της πολυμορφίας, ως βασικές κατευθυντήριες αρχές.

Πιστεύουμε σε μια ΕΕ που ενστερνίζεται με θέρμη την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση όχι 
μόνο στα Κράτη Μέλη της αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο γενικότερα. Θα θέλαμε να ληφθούν ορισμένα 
μέτρα ώστε να παρασχεθεί βοήθεια στον πληθυσμό των μεταναστών και των προσφύγων. Θα 
πρέπει να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση όλων των μεταναστών που αποφασίζουν να διαμείνουν νόμιμα 
σε μια χώρα της ΕΕ μέσω μαθημάτων ξένων γλωσσών και προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών με 
στόχο τη συνεργασία τους με την  τοπική κοινότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες 
ευκαιρίες για διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου ο σεβασμός, η διαπολιτισμική και διαθρησκευτική διάδραση 
θα αποτελεί καθημερινή πρακτική.

2. Συμμετοχή στα κοινά
Επιθυμούμε τη συμμετοχή περισσότερων νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε η Ευρώπη να είναι 
καλύτερα προετοιμασμένη ως προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν 
περισσότερες ευκαιρίες για τη συμμετοχή εκείνων που διστάζουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Πιστεύουμε 
ότι αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την ανάπτυξη ενός κύκλου μαθημάτων για την αγωγή του πολίτη στο 
εθνικό και τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ομοίως, χρειαζόμαστε επίσης μεγαλύτερη εκπροσώπηση της νεολαίας. Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές 
για τη μείωση της μέσης ηλικίας των ευρωβουλευτών και των βουλευτών ώστε αυτή να είναι κάτω των  
40 ετών. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει με τη θέσπιση κανονισμού που να ορίζει ότι τουλάχιστον το 
25% των υποψηφίων θα πρέπει να είναι νέοι. Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη του θετικού αντίκτυπου του 
δικαιώματος ψήφου σε νεαρή ηλικία και της συμμετοχής των νέων, το σύστημα «ψήφος στα 16» 
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μπορεί να εισαχθεί σε όλα τα Κράτη Μέλη. Τέλος, είναι εξίσου σημαντική η εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού 
συστήματος ψηφοφορίας που ενδεχομένως να καταστήσει την ψηφοφορία πιο ελκυστική για τους νέους και 
να συμβάλει στην αύξηση της προσέλευσης.

Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε η λήψη μιας τεκμηριωμένης 
απόφασης να καθίσταται άμεσα διαθέσιμη. Η προσομοίωση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε σχολεία που μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του κύκλου μαθημάτων για την αγωγή του πολίτη, θα 
μπορούσε να αποτελέσει μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Προτείνουμε ότι, για τους νέους που 
συμμετέχουν ενεργά, θα πρέπει να διατίθενται σχετικές αμειβόμενες πρακτικές από κυβερνητικούς και 
ιδιωτικούς οργανισμούς ,προκειμένου να συμμετέχουν περαιτέρω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Απασχόληση 
Οραματιζόμαστε ένα σύστημα απασχόλησης που θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών απασχόλησης και 
θα ενισχύει επίσης την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε μια θέση 
στην αγορά εργασίας. Στηρίζουμε την προσπάθεια της ΕΕ να γίνει κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας, 
εξοπλίζοντας τους νέους με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής και παρέχοντας εξειδικευμένα 
προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης.

Όλοι οι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα και τις ευκαιρίες μάθησης στο εξωτερικό, 
ανεξαρτήτως προελεύσεως και χωρίς διοικητικά, κοινωνικά ή οικονομικά εμπόδια.

Θα θέλαμε επίσης να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, περιόδων πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη για να αναπτύξουμε περαιτέρω τα προσόντα μας, τις 
δεξιότητές μας και την ικανότητα επαγγελματικής ένταξης. Όλες οι πρακτικές θα πρέπει να είναι αμειβόμενες 
και οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω αυτών θα πρέπει να αναγνωρίζονται επισήμως.

4. Ευρώπη πράσινος πλανήτης 
Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που ενέχει η προστασία του πλανήτη μας, θα επιθυμούσαμε τη 
συμμόρφωση όλων των πολιτικών με τα πρότυπα βιωσιμότητας της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει διάφορες 
πολιτικές για την περιβαλλοντική ανακύκλωση, την οικοδόμηση, τις αγρονομικές πολιτικές και τα πρότυπα 
εργασίας. Επιπλέον, θα θέλαμε η ΕΕ να υιοθετήσει αυστηρότερα φορολογικά μέτρα για τον άνθρακα και τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Θα θέλαμε επίσης η ΕΕ να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε υγιεινές και οικονομικά προσιτές 
διατροφικές επιλογές για όλους τους πολίτες και να καταστήσει τα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται 
με βιώσιμο τρόπο, οικονομικά προσιτά μέσω της καταβολής επιδοτήσεων στους γεωργούς. Μέσω τέτοιων 
πρωτοβουλιών, στοχεύουμε στη σημαντική μείωση των απορριμμάτων τροφίμων στην Ευρώπη.



Τέλος, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των πολιτών όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι 
καθήκον της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της στήριξης δημιουργικών έργων, όπως η καθοδήγηση 
μεταξύ ομοτίμων και η διοργάνωση κατασκηνώσεων βιώσιμης εκπαίδευσης και ανταλλαγών νέων.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω αρχές, εμείς, οι νέοι Ευρωπαίοι, είμαστε αποφασισμένοι να τις προωθήσουμε 
ως ενεργοί πολίτες που απευθύνουν έκκληση για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Πιστεύουμε ότι 
μπορούμε να πάμε την Ευρώπη μπροστά, αν συμπορευόμαστε, σκεφτόμαστε και ενεργούμε σύμφωνα με τις 
αρχές μας. Εξάλλου, η Ευρώπη που περιγράφουμε παραπάνω δεν αποτελεί μόνο όνειρό μας, αλλά και τον 
κοινό μας προορισμό. Είναι το σπίτι μας που θα ευημερήσει με ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και διασφάλιση των 
δικαιωμάτων για όλους μας.

Εκπρόσωποι των Νέων Ευρωπαίων που 
συμμετείχαν στις συζητήσεις με τίτλο 
«Νέα αφήγηση για την Ευρώπη».

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018




